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Το Ι.Ο.ΑΣ. να αποτελέσει οργανισμό αναφοράς και δύναμη έμπνευσης
και δράσης για «έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα».

Αποστολή του είναι να:
 Ασκήσει επιρροή στην Κοινωνία για την καλλιέργεια κυκλοφοριακής
παιδείας και την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο.
 Να υποστηρίζει τους φορείς της Πολιτείας σε δράσεις πρόληψης

www.ioas.gr
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Αναφορικά με:
Α. Γενική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας
Συμβολή στην υιοθέτηση της Οδηγίας (2008/96/ΕΚ) για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των
Οδικών Υποδομών - Πρωτοβουλίες συντονισμού όλων των δημοσίων φορέων που ασχολούνται
με τα θέματα της οδικής ασφάλειας, συστηματική καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των
στοιχείων & των εφαρμοζόμενων μέτρων οδικής ασφάλειας
Β. Οδηγική Συμπεριφορά
Εκπαίδευση & συστηματική ενημέρωση με στόχο τη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών,
εφαρμογή του νόμου και την προστασία των ευπαθών χρηστών του δρόμου (πεζοί, ΑμεΑ.,
δικυκλιστές), έρευνες και αξιολόγηση ενεργειών
Γ. Υποδομές
Εφαρμογή διεθνών πρακτικών για τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και
υλοποίηση έργων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων θέσεων του οδικού
δικτύου, υιοθέτηση-εφαρμογή Οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για διαχείριση της Ασφάλειας των οδικών υποδομών

RSI “Panos Mylonas has a United Nations ECOSOC Consultative Status.

www.ioas.gr
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•Εγκαινιάσαμε το 1ο Κέντρο Πληροφόρησης για την Οδική Ασφάλεια
στη «Στοά του Βιβλίου» όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για
θέματα οδικής ασφάλειας και να απευθύνονται για αιτήματα και σχετικές
πληροφορίες

•Δημιουργήσαμε και ενισχύουμε την 1η Tράπεζα Aίματος για τα τροχαία
συμβάντα στη χώρα μας

•Καταθέσαμε προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό
Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ)

www.ioas.gr
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• Συμμετείχαμε σε με την ιδιότητα του Συμβουλευτικού Οργάνου του
ΟΗΕ σε 2 διοργανώσεις του Οργανισμού (Ελβετία, Ινδία) όπου
παρουσιάσαμε τα Πρότυπα Κέντρα Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια που
έχουμε δημιουργήσει πανευρωπαϊκά καθώς και δράσεις βιωματικής
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος AVENUE for Traffic Safety
•Συμμετείχαμε σε δύο διεθνείς Προσκοπικές Διοργανώσεις
(Καναδάς, Hong Kong) με εργαστήρια και παρουσιάσεις προς νέους και στελέχη
του Παγκόσμιου Προσκοπικού Οργανισμού (WOSM) στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας μας “Scouting for Global Road Safety”
του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών (ETSC) συμμετείχαμε σε συνέδριά του και παρουσιάσαμε τις
προτάσεις μας για την Ευρώπη (Ιρλανδία, Βρυξέλλες)
•Ως

Μέλος

•Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, συμμετείχαμε στο European Youth
Forum for Road Safety (EYFRS) με εργαστήρια σε Ελλάδα, Ιταλία,
Ουγγαρία
•Παρουσιάσαμε σε αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Ε.Ε. & εκπροσώπους
Διεθνών Οργανισμών στις Βρυξέλλες τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος AVENUE πανευρωπαϊκά (Dissemination Event)
* Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and Road Users in Europe
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•21.417 μαθητές Π/θμιας Εκπαίδευσης σε 850 σχολικές τάξεις, σε 216
Σχολεία εκπαιδεύτηκαν μέσω του προγράμματος «Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια»
•5.576 Μαθητές σε 225 τμήματα σε 52 Γυμνάσια
εκπαιδεύτηκαν μέσω του προγράμματος «Κάντο-Σωστά»

και

Λύκεια

•Υλοποιήσαμε για πρώτη φορά πρότυπο διήμερο σεμινάριο ασφαλούς
οδήγησης μοτοσικλέτας
•Επιμορφώσαμε 214 εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας σε όλη την
Ελλάδα μέσα από θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση με τη χρήση των
προσομοιωτών του Ινστιτούτου (Παν. Πάτρας, Υπ. Παιδείας)
•1.650 Πρόσκοποι από 160 χώρες εκπαιδεύτηκαν μέσα από εργαστήριά
μας διεθνώς (Καναδάς, Ινδία, Hong Kong, Ελλάδα)

•2.865 εργαζόμενοι και στελέχη από 15 εταιρείες παρακολούθησαν
προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης στην οδηγική
συμπεριφορά

« Ι.Ο.ΑΣ. Απολογισμός 2013»

• Πάνω από 2.000 Στρατευμένοι, νέοι Παραγωγικών Σχολών, Αξιωματικοί
και Στελέχη στρατιωτικών μονάδων παρακολούθησαν ομιλίες και σεμινάρια
για την οδηγική συμπεριφορά

• 162 Bartenders ενημερώθηκαν για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την
επήρεια αλκοόλ με στόχο την προστασία των καταναλωτών

• Υλοποιήσαμε 5 Εκπαιδευτικά σεμινάρια «ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με
τα Δικαστήρια Αθηνών και Πειραιώς. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 123
ανήλικοι παραβάτες του ΚΟΚ και οι οικογένειές τους μετά την έκδοση
σχετικών δικαστικών αποφάσεων, ενώ 2 εξ’ αυτών προσέφεραν κοινωνική
εργασία.
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« Ι.Ο.ΑΣ. Απολογισμός 2013»

Κάθε μέρα του έτους,
χάνονται

στην Ελλάδα 4 άνθρωποι

Κάθε μέρα του έτους,
το

Ινστιτούτο εκπαιδεύει
192,7 ανθρώπους
www.ioas.gr
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Ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τα Μέλη της Συμμαχίας, αναλαμβάνοντας δράσεις:

«ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
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Η Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο:
«Δρόμοι στο Μέλλον»
• Συμμετείχε στην Έκθεση Αυτοκινήτου – 4.100 επισκέπτες στο περίπτερό μας
• Πραγματοποίησε Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα – 2.500 συμμετέχοντες
• Δημιούργησε επιτραπέζιο Ημερολόγιο Ι.Ο.ΑΣ. – ΣΥΜΜΑΧΙΑ – 6.000 αντίτυπα
• Ραδιοφωνικές εποχικές καμπάνιες
• Υλοποίησε Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με δεκάδες πανελλαδικές δράσεις
• Διένειμε 600.000 αντιτύπων «Οικονομική Κρίση και Οδική Ασφάλεια» μέσω
των αυτοκινητοδρόμων της χώρας
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• Ανήρτησε 300 Αφίσες σε λεωφορεία του ΟΑΣΑ. 200.000 πολίτες
έγιναν αποδέκτες του μηνύματος
• Για 2η φορά πραγματοποίησε Ποδηλατικό Άθλο «Γύρος
Πελοποννήσου» για την «Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο»

της

• Υπέβαλε 90 οχήματα σε τεχνικό έλεγχο και ενημέρωσε τους 270
επιβάτες τους κατά τη διάρκεια της δράσης «PIT Stop για την Οδική
Ασφάλεια» στα Μέγαρα και Διένειμε 50.000 εντύπων με συμβουλές
για τους οδηγούς από τα διόδια Ελευσίνας
• Πραγματοποίησε παρουσιάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
– 203.000 άτομα (2012 & 2013)

www.ioas.gr
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Επίσημος χορηγός επικοινωνίας Συμμαχίας
 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 16.000 τιράζ
 AUTOΤΡΙΤΗ 21.000 τιράζ
 55.000 συνδρομητές
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• 200 αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν, γύρω από 88 σχολικές μονάδες της
Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας, για τον εντοπισμό των επικίνδυνων
σημείων, στο πλαίσιο προγράμματος Εργασίας Κοινωφελούς Χαρακτήρα
•Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός πινακίδων σε 2 πολυπληθείς Δήμους της
Αττικής (Αγ. Παρασκευή & Μαρούσι)

•Βάφτηκε η πεζοδιάβαση στην οδό Φιλελλήνων (πλατεία Συντάγματος
προς Ερμού)

• Κατατέθηκαν προτάσεις και εκθέσεις προς Δημόσιους και ευρωπαϊκούς
φορείς για σχετικές παρεμβάσεις που οδηγούν σε βελτίωση του Οδικού
Δικτύου

• Ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά σε αιτήματα πολιτών
www.ioas.gr
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• Ταξιδέψαμε 20.000 χλμ. με
την Κινητή μας Μονάδα
βιωματικής εκπαίδευσης και
φτάσαμε σε 42 πόλεις ανά την

ενημερώνοντας
41.406 πολίτες με ομιλίες
Ελλάδα,

και ενημερώσεις

* Πόλεις που επισκεφθήκαμε
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• Συμμετείχαμε σε διεθνή διαγωνισμό για τις ισόπεδες διαβάσεις
των τρένων με συμμετοχή μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το Διεθνή
Οργανισμό ILCAD
• Συμμετείχαμε στην εκδήλωση της «Διεθνούς Ημέρας
Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες Διαβάσεις των Τρένων»
(ILCAD 2013), παρουσιάζοντας έργα επιλεγμένων καλλιτεχνών
αποφοίτων της Σχολής Καλών Τεχνών και έργα μαθητών με θέμα
«Μηδέν τροχαία στις ισόπεδες διαβάσεις», με την υποστήριξη του
Μέλους μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
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•Για πρώτη φορά στην Ευρώπη
πραγματοποιήσαμε Flash Μob για την οδική
ασφάλεια
στην Πλατεία Συντάγματος (πεζοδιάβαση Φιλελλήνων)
και
συντονίσαμε δεύτερο Flash Mob στην Κέρκυρα κατά την
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων από Τροχαία

Δείτε το video https://www.youtube.com/watch?v=w9InMqN6Vq8

Το Flash Mob του Ι.Ο.ΑΣ. στην κεντρική σελίδα του site της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.ioas.gr
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• Για έβδομη συνεχή χρονιά πραγματοποιήσαμε Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας
σε συνεργασία με το Σύλλογο
Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων, σε όλη την Ελλάδα, συντονίζοντας 161 φορείς
πανελλαδικά
•Συνολικά μέσα στο έτος πραγματοποιήσαμε 535 ενέργειες
ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης χιλιάδων πολιτών για το θέμα της
οδικής ασφάλειας με τη συμμετοχή 2.295 εθελοντών απ’ όλη την
Ελλάδα
•Για την ενημέρωση των νέων σχετικά με το αλκοόλ και την οδήγηση,
υλοποιήσαμε «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» σε 45 πόλεις της
Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήσαμε 1.800 φιλικά αλκοτέστ.
•Πραγματοποιήσαμε το 2ο
Ποδηλατικό Άθλο ΙΙ γύρος
Πελοποννήσου με συμμετοχή 30 εθελοντών ποδηλατών/πρεσβευτών,
για την «Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο»

www.ioas.gr
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•Συμμετείχαμε στη «Διεθνή Ημέρα για Νέους» στη Βουλγαρία με
την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου
•Διοργανώσαμε Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την
Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση Αχαΐας, στον πολυχώρο «Πολιτεία»
στην Πάτρα με τη συμμετοχή 30 σχολείων και 700 μαθητών και
εκπαιδευτικών

•Συμμετείχαμε στην εκδήλωση του Πάρκου Κυκλοφοριακής
Αγωγής «Πάνος Μυλωνάς» της Αντιδημαρχίας Παιδείας,
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης και Π/θμιας Εκπαίδευσης
στην Πάτρα με βιωματικές δράσεις, ενημερώνοντας πάνω από 500
άτομα.

www.ioas.gr
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Πραγματοποιήσαμε:
•Ομιλίες για το κρίσιμο ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας σε 2.049 πολίτες
•7 Καμπάνιες για κάθε εποχή του χρόνου (έναρξης σχολικής χρονιάς,
καλοκαιρινές διακοπές, χειμερινές αποδράσεις, Πάσχα, Χριστούγεννα) και με
θέμα τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α)
•Ραδιοφωνικές καμπάνιες για δύο μήνες σε συνεργασία με το ΒΗΜΑ FM με
συμβουλές προς όλους τους χρήστες των οδών καθώς και ραδιοφωνικά
μηνύματα σε όλους τους σταθμούς της χώρας, 4 φορές το χρόνο
•Καλοκαιρινή Καμπάνια – “Travelling Greece in Comfort and Safety”
κατά τον Ιούλιο σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με
δημιουργικό που σχεδίασε το Ινστιτούτο
•102 Ραδιοφωνικές & 32 Τηλεοπτικές συνεντεύξεις για θέματα οδικής
ασφάλειας

•Καμπάνια κατά την Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο & την Περιφερειακή
Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα (22 Μαρτίου) με διανομή
600.000 εντύπων από τα γκισέ όλων των διοδίων των αυτοκινητοδρόμων της
χώρας καθώς και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ με ανάρτηση
500 αφισών για μία εβδομάδα, τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε & το Πανεπιστήμιο Πατρών

« Ι.Ο.ΑΣ. Απολογισμός 2013»

•Απονομή 2 υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές του Τμήματος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών, στον Γεώργιο-Στυλιανό Α. Ζυμβραγάκη και στον Ευθύμιο Γ.
Γιάνναρο.
•Βράβευση του τροχονόμου της χρονιάς στον αρχιφύλακα Χρήστο
Παπαπάνο από το Τμήμα Τροχαίας Ελληνικού και στον
υπαρχιφύλακα Κωνσταντίνο Πατέντα από το Τμήμα Τροχαίας
Πατρών & δωρεά 3 αλκοολομέτρων στα εν λόγω Τμήματα της
Τροχαίας
•Αναγνώριση των εθελοντών στον Επισμηναγό Σάββα Κοτρίδη
και στη Νίκη Μανωλιτσάκη
•Άνεργοι επιστήμονες & Διοικητικό προσωπικό υποστήριξης
απασχολήθηκαν μέσω προγράμματος 5μηνης απασχόλησης από το
Ινστιτούτο, σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)
(83 στην Αττική & 107 Στη Δυτική Ελλάδα)
www.ioas.gr
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 Γονεϊκά Πρότυπα – Έρευνα αξιολόγησης της σχετικής
καμπάνιας που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας

 Προβολή καμπάνιας με μήνυμα για την επιθετική οδήγηση «Εσύ
τι παιδεία δίνεις» σε 32 Κινηματογράφους (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Καβάλα, Βόλο, Ιωάννινα, Κρήτη) και
διανομή 25.000 εντύπων, με την υποστήριξη της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

επιθετικής συμπεριφοράς του
Έλληνα οδηγού από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

 Διερεύνηση της

«Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών
www.ioas.gr
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Το Ι.Ο.ΑΣ. στο πλαίσιο της υπογραφής της χάρτας για την οδική ασφάλεια στη χώρα μας
έχει αναπτύξει από τον Απρίλιο 2007 τις εξής καμπάνιες:
1) Eνημερωτική καμπάνια με 4 τηλεοπτικά και 5 ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα, καταχωρήσεις και
αφίσες που αγγίζουν καίρια ζητήματα όπως:
 την υπερβολική ταχύτητα κατά την οδήγηση,
 τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους
 το αλκοόλ και την οδήγηση,
 την προστασία των παιδιών στο αυτοκίνητο
2) Νέα καμπάνια με 2 τηλεοπτικά και αφίσες, με θέματα που αφορούν στην οδηγική συμπεριφορά και
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως

 Απόσπαση της Προσοχής
 Επιθετική Οδήγηση – Πρότυπα Γονέων για τα Παιδιά

3) Καμπάνια για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά:
 Ανάρτηση πανό για τους οδηγούς σε κεντρικά σημεία και
σχολικές μονάδες
 Ανάρτηση αφισών σε σχολικές μονάδες
 Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου με χρήσιμες συμβουλές
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4) Καμπάνια για την Ευγένεια στο Δρόμο
 Διανομή εντύπου από τους αυτοκινητόδρομους της χώρας
 Μετάδοση ρ/φ μηνύματος
 Ανάρτηση αφισών σε κεντρικά σημεία της χώρας
 Ενέργειες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης σε πόλεις της χώρας
5) Θερινή καμπάνια για τους επισκέπτες της χώρας μας
 Ανάρτηση αφισών και διανομή εντύπου με θέμα: “Travelling Greece in
Comfort and Safety” στους χώρους Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
6) Ενημερωτική καμπάνια για τη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)
 Τηλεοπτικό μήνυμα
7) Χειμερινή καμπάνια
 Μετάδοση ρ/φ μηνύματος
 Διανομή εντύπου με χρήσιμε συμβουλές
8) Καμπάνια για εθελοντική αιμοδοσία
 τηλεοπτικό & ραδιοφωνικό μήνυμα/πρόσκληση
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Τα στοιχεία για την προβολή του έργου του Ινστιτούτου στα ΜΜΕ έχουν ως εξής:

Ποσοστά κάλυψης/αναφορών των ενεργειών του Ι.Ο.ΑΣ. από τα ΜΜΕ:
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Καμπάνιες Ι.Ο.ΑΣ. στον «αέρα» όλο το χρόνο:

Στοιχεία online προβολής δράσεων Ι.Ο.ΑΣ.:
 FACEBOOK: Αυξημένη
δραστηριότητα στη σελίδα
του Ι.Ο.ΑΣ. (Likes,
comments, shares)

Page Likes: 1299
 Sites/blogs:
περισσότερες από 620
αναφορές για τις δράσεις
του Ι.Ο.ΑΣ.
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• Ο μοναδικός ΜΚΟ στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO για τα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα, την Οδική Ασφάλεια, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Ποιότητα

•Οικονομικός έλεγχος από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών

www.ioas.gr

« Ι.Ο.ΑΣ. Απολογισμός 2013»



ΔΕΗ Environmental Award για την προσφορά προς το Περιβάλλον, μέσω του έργου
του Ινστιτούτου



Βραβείο για την κοινωνική προσφορά και τη συμβολή μας σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας από την Ένωση Συνδέσμων Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά



Διακρίσεις από την Πολεμική Αεροπορία, το ΓΝΑ, το Γ’ Σώμα Στρατού



Βράβευση από το Σύλλογο Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων
Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης «Ο Άγιος Χριστόφορος»

www.ioas.gr
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Το Ινστιτούτο ευχαριστεί θερμά
 τους εθελοντές του που με πίστη στηρίζουν το έργο του,
 τα Μέλη του
 τους υποστηρικτές του

βοήθειά τους δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτό το
μεγαλόπνοο πρόγραμμα, ένα έργο που σώζει ζωές και διαμορφώνει
που χωρίς τη

ασφαλείς συμπεριφορές στην οδική κυκλοφορία.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η υποστήριξη των εταιρειών:

ΣΟΛ Α.Ε., DIAGEO Ελλάς, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»,
Εθνική Ασφαλιστική, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., OLYMPUS KeyMed, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,
ΑΧΑ-Ασφαλιστική, COSMOTE, GENESIS Pharma, Goodyear Dunlop Ελλάς,
Motorpress
www.ioas.gr

